
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Poľov 
 
 

Z á p i s n i c a  
z 5. (mimoriadneho) zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice–Poľov, 
zo dňa 05.09.2019   

 
 
Prítomní:   
-  Starosta MČ Košice–Poľov: Ing. Ladislav Brada 
-  Poslanci miestneho zastupiteľstva: Mgr.Lucia Gurbáľová, Roland Lacko, Monika Lacková, 

Ing.Marek Výrostko 
-  Kontrolór MČ Košice-Poľov: Ing. Jaroslav Hospodár 
-  Zamestnanec MČ Košice-Poľov: Ing. Marcela Vojtašková 
 
Program:  
1. Otvorenie rokovania. 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky. 
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
4. Schválenie použitia finančných prostriedkov v zmysle uznesenia č.129 Mestského   

zastupiteľstva v Košiciach z dňa 19.06.2019 – použitie Rezervného fondu mesta Košice 
v rozpočtovom roku 2019 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.131 z dňa 
19.06.2019 – 4.zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. 

5. Záver. 
 
 
 

1. Otvorenie rokovania: 
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov otvoril a viedol starosta MČ 
Košice–Poľov Ing. Ladislav Brada v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice-Poľov. Privítal 
všetkých zúčastnených a skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci, čo je nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov a rokovanie miestneho zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky: 

Do návrhovej komisie starosta určil Moniku Lackovú. Za overovateľov zápisnice 5. 
mimoriadneho rokovania MZ MČ Košice-Poľov starosta stanovil Rolanda Lacka a Ing. 
Mareka Výrostka, za zapisovateľku Ing. Marcelu Vojtaškovú. 
 

          Hlasovanie - za:4    proti:0    zdržali sa:0 
 
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva: 

Poslanci najprv hlasovali o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke, keďže nemali žiaden 
návrh na vypustenie bodu programu, resp. na zmenu poradia bodov programu a nemali 
ani žiaden návrh, ktorý by chceli doplniť do programu rokovania miestneho zastupiteľstva.  
          Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0 



4. Schválenie použitia finančných prostriedkov v zmysle uznesenia č.129 Mestského   
zastupiteľstva v Košiciach z dňa 19.06.2019 – použitie Rezervného fondu mesta Košice 
v rozpočtovom roku 2019 a uznesenia č.131 Mestského zastupiteľstva v Košiciach z dňa 
19.06.2019 – 4.zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom VII. zasadnutí dňa 19.júna 2019 schválilo 
použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie 
kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov MČ Košice-Poľov 
a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta Košice zvereného do správy 
MČ Košice-Poľov vo výške 40 000,-€ a účelové finančné prostriedky s účelovým použitím 
na kapitálové a bežné výdavky vo výške 14 000,-€. 
Na základe vyššie uvedeného starosta predložil miestnemu zastupiteľstvu návrh, že 
finančné prostriedky by sa mohli použiť na rekonštrukciu budovy telocvične, ktorá je 
v havarijnom stave. Bolo by potrebné odizolovať základy a murivo proti zemnej vlhkosti, 
vymeniť vodovodné a kanalizačné rozvody, elektroinštaláciu, zakúpiť nové umývadlá, 
sprchy, WC, na chodbe a v šatni vymeniť omietky a dlažbu. 
Viceprimátorka Mgr.Lucia Gurbáľová poznamenala, že žiadosti všetkých mestských častí 
s uvedením účelu použitia financií budú primátorom mesta Košice prehodnotené a po ich 
akceptácii budú finančné prostriedky poukazované po predložení vyúčtovania formou 
faktúr alebo iných daňových dokladov. 
Ďalej informovala, že rekonštrukcia príjazdovej komunikácie od začiatku Poľova po 
cintorín je plánovaná na jeseň po ukončení procesu verejného obstarávania. 
 

 Miestne zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov v zmysle uznesenia 
č.129 Mestského zastupiteľstva v Košiciach z dňa 19.06.2019 – použitie Rezervného fondu 
mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
č.131 z dňa 19.06.2019 – 4.zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 na 
rekonštrukciu budovy telocvične so súp.č. 284, ktorá je vo vlastníctve mesta Košice 
a v nájme Mestskej časti Košice-Poľov, postavená na pozemku registra C-KN parc.č.1094, 
zapísaná na LV č.369 v k.ú.Poľov.       

                Hlasovanie – za:4    proti:0    zdržali sa:0  
          

5. Záver: 
Starosta MČ Košice-Poľov Ing. Ladislav Brada skonštatoval, že program mimoriadneho 
zasadnutia sa vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť. 
Vyhlásil 5. (mimoriadne) zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Poľov za 
ukončené. 

 
   
 
 
       
 
 
 

Ing. Ladislav Brada 
             starosta MČ Košice–Poľov 
                
Zápisnica vyhotovená dňa: 09.09.2019 



Zapísala: Ing. Marcela Vojtašková 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:      
 
Roland Lacko     
     
Ing. Marek Výrostko    


